Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY
1) Provozní doba ŠJ
Školní jídelna je v provozu od 6:00 do 14:00.
Pokladní hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7:30 do 8:30 a denně
od 11:20 do 11:40 A od 12:15 do 12:35.
Obědy se vydávají od 11:20 do 11:40 cizím strávníkům v jídelně „B“
a od 11:40 do 14:00 žákům a zaměstnancům školy v jídelně „A“.
2) Karty a čipy
Karty a čipy se kupují současně s přihlášením strávníka ke stravování.
Cena karty je 35 Kč, cena čipu 115 Kč.
Při ztrátě nebo poškození si strávník koupí novou kartu nebo čip.
Při ukončení stravování nebo definitivním odchodu ze školy lze
nejpozději do dvou dnů po ukončení stravování nepoškozenou kartu
nebo čistý čip vrátit za nákupní cenu.
Při opakovaném nenošení karty/čipu může být strávník vyloučen
ze stravování.
3) Přihláška do školní jídelny
Přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro bezhotovostní úhradu
stravného lze stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout
v pokladně ŠJ.
Řádně vyplněnou přihlášku a povolení k inkasu zákonný zástupce přinese
do pokladny ŠJ, kde zakoupí kartu nebo čip.
Pokud během školního roku dojde k ukončení stravování, je zákonný
zástupce povinen odhlásit strávníka písemně.
4) Úhrada stravného
Stravné lze platit pouze inkasem z bankovního účtu.
Záloha na stravné se strhává 5. – 8. den v měsíci. Majitel účtu povolí
inkaso s odpovídající výší finančního limitu a zajistí tento limit v období
inkasa tak, aby mohlo být strženo. O uskutečněném inkasu bude majitele
účtu informovat automatický e-mail. V případě, že inkaso neproběhne,

kontaktuje majitel účtu vedoucí stravování a domluví se na dodatečném
bezhotovostním převodu na účet.
V září následujícího roku inkasní platby nadále pokračují. Není potřeba
vyřizovat nové povolení inkasa. Strávníci jsou automaticky přihlášeni
k odběru obědů již od 1. školního dne.
5) Cena stravného
Stravným tzn. cena jednoho oběda, se rozumí cena potravin. Pro všechny
kategorie žáků je ve výši finančního normativu, jehož rozpětí stanoví
vyhláška MŠMT ČR.
Do kategorií jsou žáci řazeni dle věku, kterého dosáhnou v daném
školním roce na základě Vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.
KATEGORIE
CENA OBĚDA
7 – 10 let
24 Kč
Zaměstnanci
33 Kč
11 - 14 let
27 Kč
Cizí strávníci
64 Kč
15 více let
30 Kč
6) Odhlašování obědů
Odhlášení na aktuální den lze provést do 7:15 telefonicky na záznamník,
kde volající zřetelně nahlásí jméno, třídu, datum dne odhlášení, případně
i délku odhlášení. Lze odhlásit i na e-mail jidelna@zsmozartova.cz,
na portálu www.strava.cz (přihlašovací údaje vydá vedoucí školní
jídelny) nebo na terminálu ve vstupní hale jídelny.
V případě náhlého onemocnění dítěte a pouze při jeho neočekávané
nepřítomnosti ve škole, lze první den nemoci odebrat oběd.
V jiných případech oběd nebude vydán dle vyhlášky č. 107/2005
o školním stravování.
Nemocné dítě nesmí vstupovat do prostor jídelny.
7) Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vyplněné přihlášky je možné odevzdat již v průběhu června v pokladně
ŠJ. Tím bude umožněna inkasní platba již za měsíc září. Také je již možné
zakoupit karty a čipy. Vzhledem k častým ztrátám je karty nutné
podepsat a na čipy pořídit štítek se jménem.
Vedoucí školní jídelny

Iva Sklenářová

